
 

 

 
 

w sprawie: ustalenia wysokości opłat związanych z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studiach podyplomowych 
w roku akademickim 2018/2019 

 

Na podstawie: 

1) art. 98 ust. 2a i 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2183, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą,  

2) § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej 
(Dz.U. poz. 1608),  

3) § 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie 
podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. poz. 1125), 

4) § 18 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie 
dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. poz. 1554),  

5) § 17 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów 
doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. poz. 1696) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

W Uczelni pobierane są następujące opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego 
i drugiego stopnia oraz jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu 
związanego z tokiem studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktoranckich: 

 

Tabela 1. 

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 

1. Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia 
pierwszego i drugiego stopnia (opłata pobierana w 
postępowaniu rekrutacyjnym, przy wznowieniu studiów, przy 
przejściu do Uczelni w trakcie studiów, przy przeniesieniu z 
kierunku na kierunek w ramach Uczelni) 

85 zł 

2. Jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz 
innego dokumentu związanego z tokiem studiów pierwszego 
i drugiego stopnia: 

 

2.1. za wydanie legitymacji studenckiej  5 zł 

2.2. za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 17 zł 

2.3. za wydanie indeksu  4 zł 

ZARZĄDZENIE Nr 23/2018 

Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie 

z dnia 19.07.2018 r. 



 

 

2.4. za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z 2 odpisami  60 zł 

2.5. za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na 
język obcy 

40 zł 

2.6. za wydanie duplikatu dokumentu  150% opłaty za wydanie 
oryginału 

3. Jednorazowe opłaty za wydanie dokumentu związanego z 
tokiem studiów doktoranckich: 

 

3.1. za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta 17 zł 

3.2. za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta 150% opłaty za wydanie 
oryginału 

 

§ 2. 

W Uczelni pobierane są następujące opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na 
studiach pierwszego i drugiego stopnia. Wysokość opłat związanych z kształceniem studentów: 

1) na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

2) na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

3) na stacjonarnych studiach drugiego stopnia określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, 

4) na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 

W Uczelni pobierane są następujące opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem uczestników 
stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich:   

 

Tabela 3. 

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 

1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane  
z kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów 
doktoranckich, z zastrzeżeniem lp.3 i 4: 

 

1.1. Opłata za semestr w dyscyplinach naukowych:  

1.1.1. Geodezja i Kartografia 2400 zł 

1.1.2. Transport 2400 zł 

1.2. Opłaty za powtarzanie zajęć na niestacjonarnych studiach 
doktoranckich: 

 

1.2.1. opłata za powtarzanie semestru jak opłata za semestr – 
odpowiednio lp. 1.1.  

1.2.2. opłata za powtarzanie przedmiotu  po 400 zł za każdy 
powtarzany przedmiot 

1.3. opłata za uzupełnienie różnic programowych po 300 zł za każdy 
uzupełniany przedmiot 



 

 

2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z 
powtarzaniem określonych zajęć na stacjonarnych studiach 
doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce: 

 

2.1. opłata za powtarzanie semestru  1200 zł 

2.2. opłata za powtarzanie przedmiotu na kolejnym semestrze 400 zł 

3. Opłaty wnoszone przez cudzoziemców przyjętych na studia 
doktoranckie decyzją Rektora na zasadach odpłatności: 

 

3.1. Opłata za semestr w dyscyplinach naukowych:  

3.1.1. Geodezja i Kartografia 6300 zł 

3.1.2. Transport 6300 zł 

3.1.3. Budowa i Eksploatacja Maszyn 6300 zł 

3.2. Opłaty za powtarzanie zajęć na studiach doktoranckich:  

3.2.1. opłata za powtarzanie semestru jak opłata za semestr – 
odpowiednio lp. 3.1. 

3.2.2. opłata za powtarzanie przedmiotu  po 800 zł za każdy 
powtarzany przedmiot 

3.3. Opłata za uzupełnienie różnic programowych po 600 zł za każdy 
uzupełniany przedmiot 

4. Cudzoziemcy pochodzenia polskiego 70% ww. opłat  

 

§ 4. 

W Uczelni pobierane są następujące opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach 
pierwszego i drugiego stopnia cudzoziemców przyjętych decyzją Rektora na zasadach odpłatności w roku 
akademickim 2014/2015 i w latach poprzednich: 

 

Tabela 4. 

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 

1. Opłaty wnoszone przez cudzoziemców przyjętych na studia 
pierwszego i drugiego stopnia decyzją Rektora na 
zasadach odpłatności: 

 

1.1. cudzoziemcy pochodzenia polskiego 70% opłaty lp. 1.2.  

1.2. pozostali opłata stanowiąca rocznie 
równowartość 2000 euro 
podwyższona o 
równowartość 200 euro w 
pierwszym roku nauki 

 

§ 5. 

W Uczelni pobierane są następujące opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem uczestników studiów 
podyplomowych:   

 



 

 

Tabela 5. 

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 

1. Opłata za studia wg odrębnej kalkulacji 

2. Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia 
(tzw. wpisowe) 

wg odrębnej kalkulacji 

3. Jednorazowe opłaty za wydanie dokumentu związanego z 
tokiem studiów podyplomowych:  

 

3.1. opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych 

30 zł 

3.2. za wydanie duplikatu dokumentu 150% opłaty za wydanie 
oryginału 

 

§ 6. 

1. Opłaty za powtarzanie semestru dotyczą również studentów i doktorantów przyjętych z innych uczelni na 
semestr lub rok, którego nie zaliczyli.  

2. Opłaty, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, podlegają zwrotowi wyłącznie na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach. 

3. Jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem 
studiów, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych mogą być wnoszone do kasy Uczelni lub na jej 
konto bankowe. 

4. Szczegółowe zasady pobierania opłat od studentów i doktorantów studiujących na zasadach 
obowiązujących obywateli polskich, w tym tryb i warunki zwalniania studentów lub doktorantów z tych opłat 
w całości lub części, określa Senat Akademii Morskiej w Szczecinie w trybie uchwały.  

5. Szczegółowe zasady pobierania opłat od cudzoziemców przyjętych na studia i studia doktoranckie decyzją 
Rektora na zasadach odpłatności, w tym tryb i warunki zwalniania studentów lub doktorantów z tych opłat w 
całości lub części, określa rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. 
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w 
badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. poz. 1125). 

6. Szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa w pkt. 1-2 tabeli 5 określa obowiązujący regulamin 
studiów podyplomowych organizowanych i prowadzonych przez Akademię Morską w Szczecinie. 

7. Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, opłat za wpisy warunkowe, 
opłat za uzupełnienie różnic programowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, wynikających z 
powtarzania semestru lub przedmiotu, opłat za zaliczenia lub egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, 
egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, opłat za przedłużenia terminów. Zapisy umów zawartych ze 
studentami oraz przepisy wewnętrzne Uczelni sprzeczne z postanowieniami niniejszego zarządzenia nie 
mają mocy obowiązującej. 

 

§ 7. 

Nadzór i kontrolę nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam kierownikom pionów wg zakresów 
kompetencji.  

 



 

 

§ 8. 

Tracą moc: 

1) zarządzenie nr 32/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 23.11.2009 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat związanych z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010, 

2) zarządzenie nr 21/2010 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 11.06.2010 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat związanych z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011 zmienione 
zarządzeniem nr 24/2010 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 23.06.2010 r. i zarządzeniem 
nr 36/2010 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 16.12.2010 r., 

3) zarządzenie nr 12/2011 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 01.07.2011 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat związanych z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012 zmienione 
zarządzeniem nr 17/2011 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 13.09.2011 r., 

4) zarządzenie nr 11/2012 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 03.07.2012 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat związanych z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2012/2013, 

5) zarządzenie nr 28/2013 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 12.07.2013 r. w sprawie: 
ustalenia wysokości opłat związanych z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2013/2014, 

6) zarządzenie nr 17/2014 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 31.07.2014 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat związanych z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studiach podyplomowych w roku 
akademickim 2014/2015, 

7) zarządzenie nr 16/2015 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 09.06.2015 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat związanych z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studiach podyplomowych w roku 
akademickim 2015/2016. 

 

§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

REKTOR 

 

/podpis/ 

 

dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka prof. nadzw. AM 



 

 

Wysokość opłat związanych z kształceniem studentów na stacjonarnych studiach 
pierwszego stopnia 

Lp. Rodzaj opłaty 

Polacy i cudzoziemcy 
studiujący na zasadach 

obowiązujących 
obywateli polskich (np. 

z Kartą Polaka, 
obywatele państw 

członkowskich Unii 
Europejskiej)  

Cudzoziemcy przyjęci na studia decyzją 
Rektora na zasadach odpłatności: 

w latach 
akademickich: 

2015/2016  

i 2016/2017 

w latach 
akademickich: 

2017/2018 i 
2018/2019 

1. Opłata za semestr za studia na kierunkach:    

1.1. Nawigacja  - 4239 zł 4500 zł 

1.2. Navigation (studia w języku obcym)  1150 zł - 6250 zł 

1.3. Informatyka  - 4239 zł 4000 zł 

1.4. Transport  - 4239 zł 4000 zł 

1.5. Geodezja i kartografia  - 4239 zł 4000 zł 

1.6. Mechanika i Budowa Maszyn - 4239 zł 4500 zł 

1.7. Mechanical Engineering (studia w języku obcym) 1200 zł - 6300 zł* 

1.8. Mechatronika - 4239 zł 4500 zł 

1.9. Logistyka - 4239 zł 4000 zł 

1.10. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - 4239 zł 4000 zł 

2. Opłata za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem 
określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce: 

   

2.1. Powtarzanie semestru:    

2.1.1. na Wydziale Nawigacyjnym 1800 zł odpowiednio lp. 1 odpowiednio lp. 1 

2.1.2. na pozostałych wydziałach 1200 zł odpowiednio lp. 1 odpowiednio lp. 1 

2.2. Powtarzanie przedmiotu:     

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23/2018 
Rektora AM w Szczecinie z dnia 19.07.2018 r. 



 

 

2.2.1. powtarzanie przedmiotu 300 zł / przedmiot 300 zł / przedmiot 600 zł / przedmiot 

2.2.2. powtarzanie praktyki morskiej  70 zł /dzień 70 zł /dzień 140 zł / dzień 

3. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów:    

3.1. uzgodnienia dotyczące pracy dyplomowej po wznowieniu studiów w przypadku 
skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminie 

600 zł 600 zł 1200 zł 

3.2. uzupełnianie przedmiotów nieobjętych planem studiów, w tym zajęć 
uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego 
stopnia na określonym kierunku 

200 zł / przedmiot 200 zł / przedmiot 400 zł / przedmiot 

* nie dotyczy roku akademickiego 2017/2018 



 

 

Wysokość opłat związanych z kształceniem studentów na niestacjonarnych studiach 
pierwszego stopnia 

Lp. Rodzaj opłaty 

Polacy i cudzoziemcy 
studiujący na zasadach 

obowiązujących obywateli 
polskich (np. z Kartą 

Polaka, obywatele państw 
członkowskich Unii 

Europejskiej)  

Cudzoziemcy przyjęci na studia decyzją 
Rektora na zasadach odpłatności: 

w latach 
akademickich: 

2015/2016 

i 2016/2017 

w latach 
akademickich: 

2017/2018 i 2018/2019 

1. Opłata za rok za studia na kierunkach:    

1.1. Nawigacja 3800 zł 8478 zł 9000 zł 

1.2. Informatyka 3100 zł 8478 zł 8000 zł 

1.3. Geodezja i kartografia 3400 zł 8478 zł 8000 zł 

1.4. Mechanika i Budowa Maszyn 2950 zł 8478 zł 9000 zł 

1.5. Mechatronika 2950 zł 8478 zł 9000 zł 

1.6. Transport 2800 zł 8478 zł 8000 zł 

1.7. Logistyka 2800 zł 8478 zł 8000 zł 

1.8. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 2800 zł 8478 zł 8000 zł 

2. Opłaty za powtarzanie zajęć na studiach niestacjonarnych    

2.1. powtarzanie roku odpowiednio lp. 1 odpowiednio lp. 1 odpowiednio lp. 1 

2.2. powtarzanie semestru  50% opłaty lp. 2.1. 50% opłaty l.p. 2.1. 50% opłaty lp.2.1. 

2.3. powtarzanie przedmiotu  300 zł / przedmiot 300 zł / przedmiot 600 zł / przedmiot 

3. Opłata za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem 
kursów dokształcających i szkoleń odpłatnych studentów studiów 
niestacjonarnych, wymaganych programem nauczania 

wg odrębnej kalkulacji 
zgodnie z zawartymi 
umowami 

wg odrębnej kalkulacji 
zgodnie z zawartymi 
umowami 

wg odrębnej kalkulacji 
zgodnie z zawartymi 
umowami 

4. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów:    

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 23/2018 
Rektora AM w Szczecinie z dnia 19.07.2018 r. 



 

 

4.1. uzgodnienia dotyczące pracy dyplomowej po wznowieniu studiów w 
przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia pracy 
dyplomowej w terminie 

600 zł 600 zł 1200 zł 

4.2. uzupełnianie przedmiotów nieobjętych planem studiów, w tym zajęć 
uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów 
drugiego stopnia na określonym kierunku 

200 zł / przedmiot 200 zł / przedmiot 400 zł / przedmiot 



 

 

Wysokość opłat związanych z kształceniem studentów na stacjonarnych studiach 
drugiego stopnia 

Lp. Rodzaj opłaty 

Polacy i cudzoziemcy 
studiujący na zasadach 

obowiązujących obywateli 
polskich (np. z Kartą 

Polaka, obywatele państw 
członkowskich Unii 

Europejskiej)  

Cudzoziemcy przyjęci na studia decyzją Rektora na 
zasadach odpłatności: 

w latach akademickich: 
2015/2016  

i 2016/2017  

w latach akademickich: 

2017/2018  
i 2018/2019 

1. Opłata za semestr za studia na kierunkach:    

1.1. Nawigacja - 4239 zł 4000 zł 

1.2. Geoinformatyka - 4239 zł - 

1.3. Mechanika i Budowa Maszyn - 4239 zł 4000 zł 

1.4. Mechanical Engineering (studia w języku obcym) 1075 zł - 5350 zł* 

1.5. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  - 4239 zł 3500 zł 

1.6. Transport  - 4239 zł 3500 zł 

1.7. Transport (studia w języku obcym) 1050 zł - 5250 zł 

2. Opłata za świadczone usługi edukacyjne związane z 
powtarzaniem określonych zajęć z powodu 
niezadawalających wyników w nauce: 

   

2.1. Powtarzanie semestru:    

2.1.1. na Wydziale Nawigacyjnym 1800 zł  odpowiednio lp. 1 odpowiednio lp. 1 

2.1.2. na pozostałych wydziałach 1200 zł  odpowiednio lp. 1 odpowiednio lp. 1 

2.2. Powtarzanie przedmiotu  300 zł / przedmiot 300 zł / przedmiot 600 zł / przedmiot 

3. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów:    

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 23/2018 
Rektora AM w Szczecinie z dnia 19.07.2018 r. 



 

 

3.1. uzgodnienia dotyczące pracy dyplomowej po wznowieniu 
studiów w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu 
niezłożenia pracy dyplomowej w terminie 

600 zł 600 zł 1200 zł 

3.2. uzupełnianie przedmiotów nieobjętych planem studiów, w tym 
zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia 
studiów drugiego stopnia na określonym kierunku 

200 zł / przedmiot 200 zł / przedmiot 400 zł / przedmiot 

* nie dotyczy roku akademickiego 2017/2018 

 



 

 

Wysokość opłat związanych z kształceniem studentów na niestacjonarnych studiach 
drugiego stopnia 

Lp. Rodzaj opłaty 

Polacy i cudzoziemcy 
studiujący na zasadach 

obowiązujących obywateli 
polskich (np. z Kartą 

Polaka, obywatele państw 
członkowskich Unii 

Europejskiej)  

Cudzoziemcy przyjęci na studia decyzją Rektora na 
zasadach odpłatności: 

w latach 
akademickich: 

2015/2016  

i 2016/2017  

w latach  
akademickich: 

2017/2018  
i 2018/2019 

1. Opłata za rok za studia na kierunkach:    

1.1. Nawigacja 3600 zł 8478 zł 8000 zł 

1.2. Navigation (studia w języku obcym) 7200 zł  -  - 

1.3. Geoinformatyka 3600 zł 8478 zł 7000 zł 

1.4. Mechanika i Budowa Maszyn 2950 zł 8478 zł 8000 zł 

1.5. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  3200 zł 8478 zł 7000 zł 

1.6. Transport  3200 zł 8478 zł 7000 zł 

2. Opłaty za powtarzanie zajęć na studiach niestacjonarnych    

2.1. powtarzanie roku odpowiednio lp. 1 odpowiednio lp. 1 odpowiednio lp. 1 

2.2. powtarzanie semestru  50% opłaty lp. 2.1 50% opłaty lp. 2.1 50% opłaty lp. 2.1 

2.3. powtarzanie przedmiotu  300 zł / przedmiot 300 zł / przedmiot 600 zł / przedmiot  

3. Opłata za świadczone usługi edukacyjne związane z 
prowadzeniem kursów dokształcających i szkoleń 
odpłatnych studentów studiów niestacjonarnych, 
wymaganych programem nauczania 

wg odrębnej kalkulacji 
zgodnie z zawartymi 
umowami 

wg odrębnej kalkulacji 
zgodnie z zawartymi 
umowami 

wg odrębnej kalkulacji 
zgodnie z zawartymi 
umowami 

4. Opłata za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów:    

4.1. uzgodnienia dotyczące pracy dyplomowej po wznowieniu studiów 
w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia 
pracy dyplomowej w terminie 

600 zł 600 zł 1200 zł 
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4.2. uzupełnianie przedmiotów nieobjętych planem studiów, w tym 
zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia 
studiów drugiego stopnia na określonym kierunku 

200 zł / przedmiot 200 zł / przedmiot 400 zł / przedmiot 

 

 


